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সাধারণ অেস্থায়্ মাথা মুণ্ডাবনা লি লেদআত? 

প্রশ্নঃ  
আলম মবন িরতাম, মাথা মণু্ডাবনা সুন্নত। ইসলালমি লিছ ুেইবয়্ও এমন 
পেবয়্লছ। লিন্তু এিোর মাথা মুণ্ডাবনার ের এিজন হুজুর এিলি লিতাে 
পদলিবয়্ েলবলন, মাথা মুণ্ডাবনা লেদআত। লেষয়্লি দলীলসহ জানাবল 
উেিৃত হে। 

প্রশ্নিারী- আহমদুল্লাহ  
উত্তরঃ  
মাথা মুণ্ডাবনা সুন্নতও নয়্, লেদআতও নয়্; েরং তা মুোহ ো জাবয়্য। -
আস-লসয়্ায়্াহ, েৃ: ৩০১-৩০৩; োযলুল মাজহুদ: ২/২৭৫; ইমদাদুল 

ফাতাওয়্া: ৯/৩২৮-৩২৯; আত-তামহীদ: ৬/৭৮; আল-মাজম’ু: 
১/২৯৫; আল-মুগনী: ১/৬৭ 

মাথা মুণ্ডাবনা জাবয়্য হওয়্ার েযাোবর অবনি হাদীস রবয়্বছ, যথা: 

এি . 

رأى صبيا قد حلق بعض  -صلى هللا عليه وسلم-ابن عمر: أن النيب  عن
 -شعره، وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوا كله أو اتركوا كله. 

( : إسناده 1/296( وقال  النووي يف اجملموع )4195سنن أيب داود )
 صحيح على شرط البخاري ومسلم.

“আেদুল্লাহ লেন উমর (রালয) হবত েলণিত, এিলদন নেী সাল্লাল্লাহু 
আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম এিলি োচ্চা পদিবলন, যার মাথার লিছু অংশ 
মুলণ্ডবয়্ লিছ ু অংশ পরবি পদয়্া হবয়্বছ। তিন লতলন তাবদরবি এরূে 
িরবত লনবষধ িরবলন এেং েলবলন, হয়্ েুবরা মাথা মুলণ্ডবয়্ পফবলা, না 

হয়্ েুবরা মাথায়্ চুল পরবি দাও।” -সুনাবন নাসায়্ী: ৫০৪৮; সুনাবন 
আেু দাউদ: ৪১৯৫ 

ফাতওয়্া নাম্বার:309                    প্রিাশিালঃ25-12-২০২2 ইং 
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ইমাম নাসায়্ী (রহ) এ হাদীবসর লশবরানাম লদবয়্বছন এভাবে الرخصة يف :
 :অথিাৎ ‘মাথার চুল মুণ্ডাবনার অনুবমাদন’। -সুনাবন নাসায়্ী حلق الرأس

৮/১৩০ 

ইমাম নেেী (রহ) েবলন, 

 (7/167شرح النووي على مسلم ) -صريح يف إابحة حلق الرأس.  وهذا
“এ হাদীস মাথা মণু্ডাবনা বেধ হওয়্ার সুস্পষ্ট দলীল।” -শরবহ 
মুসললম: ৭/১৬৭ 

দুই. 

أمهل آل جعفر ثالاث  -صلى هللا عليه وسلم-عبد هللا بن جعفر: أن النيب  عن
أن أيتيهم، مث أاتهم، فقال: "ال تبكوا على أخي بعد اليوم" مث قال: "ادعوا يل 
بين أخي" فجيء بنا كأان أفرخ، فقال: "ادعوا يل احلالق" فأمره، فحلق 

( وقال  النووي يف 4192سنن أيب داود، ابب يف حلق الرأس: ) -رؤوسنا. 
 ( : إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.1/296اجملموع )

“আেদুল্লাহ লেন জাফর (রালয) পথবি েলণিত, নেী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়্াসাল্লাম জাফর (রা)-এর েলরোরবি (তাাঁর শাহাদাবতর ের) লতন 
লদন পশাি প্রিাবশর সুবযাগ পদন। অতঃের লতলন েবলন, আজবির ের 
পতামরা আমার ভাইবয়্র জনয আর িাাঁদবে না। এরের লতলন েলবলন, 
আমার ভাইবয়্র সন্তানবদর আমার সামবন আবনা। তিন আমাবদরবি 
তাাঁর সামবন হালজর িরা হবলা োলির োচ্চার মবতা। তিন লতলন 
েলবলন, আমার িাবছ এিজন নালেত পেবি আবনা। লতলন তাবি হুিুম 

লদবল, পস আমাবদর মাথার চুল মলুণ্ডবয়্ লদল।” -সুনাবন আেু দাউদ: 
৪১৯২ 

লতন. 
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علي عن النيب صلى هللا عليه وسلم، قال: من ترك موضع شعرة من  عن
جسده من جنابة مل يغسلها ، فعل به كذا وكذا من النار ، قال علي : فمن مث 

( مصنف 249سنن أيب داود: ) -عاديت شعري، قال : وكان جيز شعره. 
( وقال الشيخ عوامة: وقد صحح إسناده احلافظ يف 1073ابن أيب شيبة )

، وقال: "فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد مسع 1/142احلبري  خيصتلال
منه محاد قبل االختالط، ..." قلت: اجلمهور على مساع محاد من عطاء قبل 

 االختالط، وترى جزم احلافظ هنا.
“আলী (রালয) হবত েলণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম 
েবলন, পয েযলি ফরয পগাসবল এিলি েশম েলরমাণ স্থান পধৌত িরা 
েলরতযাগ িবর, তার উি স্থান জাহান্নাবমর আগুবন দগ্ধ হবে। আলী 
(রালয) েবলন, এ িারবণই আলম আমার চুবলর সাবথ শত্রুতামলূি 
আচরণ িলর। েণিনািারী েবলন, আলী (রালয) মাথার চুল মলুণ্ডবয়্ 

পফলবতন।” -সুনাবন আেু দাউদ: ২৪৯; মুসান্নাফ ইেবন শাইো: 
১০৭৩ 

চার. 

أيب البخرتي، قال: خرج حذيفة، وقد طم شعره، فقال: إن حتت كل  عن
شعرة ال يصيبها املاء جنابة، فعافوها ، فلذلك عاديت رأسي كما ترون. 

( قال الشيخ عوامة: "طم شعَره" أي: جزه 1072مصنف ابن أيب شيبة )
 واستأصله.

“আেুল োিতারী (রহ) েবলন, হুযাইফা (রালয) চুল মলুণ্ডবয়্ ঘর পথবি 
পের হবলন এেং েলবলন, পয চুবলর লনবচ োলন পেৌাঁবছ না তা অেলেত্র, 
সুতরাং পতামরা এবি ঘৃণা িবর (এ পথবি পোঁবচ থাবিা।) এ িারবণই 
আলম আমার মাথার চুবলর সাবথ শত্রুতা িরলছ, পযমনিা পতামরা পদিছ।

” -মুসান্নাফ ইেবন আেী শাইো: ১০৭২  
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তবে পযবহতু রাসূল সাল্লাল্লাহু ও আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম এেং সাহাোবয়্ 
পিরাম সাধারণত োেলর চুল রািবতন, হজ ও উমরাহ েযতীত অনয সময়্ 
মাথা মণু্ডাবতন না এেং আলী ও হুযাইফা (রালয)ও মণু্ডাবতন পগাসবলর 
সময়্ োলন পেৌাঁছাবনার পেবত্র সতিিতাস্বরূে, মাথা মণু্ডাবনা উত্তম মবন 
িবর নয়্, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম ও অলধিাংশ 
সাহােীর অনুসরবণ হলবির েলরেবতি োেলর চুল রািা উত্তম।   
ইেবন উমর (রালয) পথবি েলণিত হাদীবসর েযািযায়্ পমাল্লা আলী িারী 

(রহ) েবলন, 

إشارة إىل أن احللق يف غري احلج والعمرة جائز، وأن الرجل خمري بني احللق  فيه
صلى هللا  -وتركه. األفضل أن ال حيلق إال يف أحد النسكني كما كان عليه 

كرم هللا   -وانفرد منهم علي  -رضي هللا عنهم  -مع أصحابه  -عليه وسلم 
 (7/2818. مرقاة املفاتيح )-وجهه 

“হাদীসলিবত এ ইলিত রবয়্বছ পয, হজ ও উমরা েযতীত এমলনবতও মাথা 
মুণ্ডাবনা জাবয়্য এেং মাথা মুণ্ডাবনা ও না মণু্ডাবনার পেবত্র েযলির 
স্বাধীনতা রবয়্বছ। তবে উত্তম হবলা হজ ো উমরা েযতীত মাথা না 
মুণ্ডাবনা। পিননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম ও সাহাোবয়্ 
পিরাম এমনই িরবতন। শুধু আলী (রালয) এবেবত্র েযলতক্রম লছবলন।

” -পমরিাত: ৭/২৮১৮ 

হাবফয ইেবন হাজার (রহ) েবলন, 

(8/68فتح الباري )-السلف يوفرون شعورهم ال حيلقوهنا.  وكان  
“সালাফরা েূণি োেলর রািবতন, মুণ্ডাবতন না।” -ফাতহুল োরী: 
৮/৬৮ 

থানভী (রহ) েবলন, 

وملس ےن وطبر  ہیلع هللا ہقلطم وہ ےہ سج وک وضحر یلص تنس

 ےہ، ورہن ننس زوادئ ےس وہاگ، وت ابل رانھک وضحر یلص ابعدت ایک
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وملس اک وطبر اعدت ےک ےہ، ہن وطبر ابعدت ےک؛  ہیلع هللا

، رگماس ےک الخف  وت ہبش ںیہن وہےن ںیم اس ےئل اوٰیل

دادماد ااتفلوى، دج-ےگ.  وک الخِف تنس ہن ںیہک 9/313: ي   

“সুন্নত পতা তাই, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম ইোদত 
লহবসবে িবরবছন, নতুো তা সুন্নবত যাবয়্দা হবে। নেীলজ চুল রািবতন 
অভযাস লহবসবে, ইোদত লহবসবে নয়্। তাই চুল রািা উত্তম হওয়্ার 
েযাোবর পতা সবেহ পনই, লিন্তু চুল না রািাবি সুন্নবতর পিলাফও েলা 

যাবে না।” -ইমদাদলু ফাতাওয়্া: ৯/৩১৩ 
তবে মাথা মুণ্ডাবনাবি সুন্নত ও সওয়্াবের িাজ মবন িরবল, তা 
লেদআত হবে। পিননা মুোহ িাজবি সুন্নত ো সওয়্াবের িাজ মবন 
িরা লেদআত। -মাজমুউল ফাতাওয়্া: ২১/১১৫ 

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب. فقط  
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

০৭-০৫-১৪৪৪ লহ. 
০২-১১-২০২২ ঈ. 


